
Znb Ardatzak

Helburu estrategikoak 

edo Legealdirako 

Helburuak

2015 urteko 

HELBURUAK Proiektu-Progama Ekintza zehatzak

Ekintzak aurrera 

eroateko 

KOSTUA

Kapitulua

DISA Agroalimentario proiektua (Garapen)

DISA: Diversificación e innovación en el sector 

agroalimentario

DISA Agroalimentario proiektua (Garapen)

DISA: Diversificación e innovación en el sector 

agroalimentario

LANPOSTUAK SORTU PROIEKTU BI 

BIDERATUTA:

-LUR BIZI proiektua: Nekazaritzan. Lurren 

gaineko ikerketa.

-AKUIKULTURA proiektua. Arrantzan. 

Akuikultura garatzeko aukerak aztertu; bai 

itsasoan bai itsasadarrean.

LANPOSTUAK SORTU PROIEKTU BI 

BIDERATUTA:

-LUR BIZI proiektua: Nekazaritzan. Lurren 

gaineko ikerketa.

-AKUIKULTURA proiektua. Arrantzan. 

Akuikultura garatzeko aukerak aztertu; bai 

itsasoan bai itsasadarrean.

1-Nekazaritza eta abeltzaintza arloko azokak 

(Sta. Eufemia, San Martin, Gabonetako azoka, 

slow-food)

1-Nekazaritza eta abeltzaintza arloko azokak 

(Sta. Eufemia, San Martin, Gabonetako azoka, 

slow-food)

14000,00

II

1-Urremendi elkartean Bermeoko nekazal 

arloko beharrizanak bideratzea eta lorpenen 

jarraipena egitea

1-Urremendi: Urteko kuota landa garapenerako

1.1.- Arrain Azoka bera antolatzea. 2015. urtean 

ez da bakarrik asteburu baten izango, baizik eta 

ekintza batzuek urte osoko egitaraua izango 

dute

1.1.- Arrain Azoka bera antolatzea. 2015. urtean 

ez da bakarrik asteburu baten izango, baizik eta 

ekintza batzuek urte osoko egitaraua izango 

dute

20000,00

IV

Beste ekintza batzuk azoka

 1.1. 2.-Arrain Azokako publizitatea egin 

adosten den hedabideetan ekimenaren  

zabalkuntza gehitzeko                                                                       

5000,00

II

Auzoak duin mantendu 1-Auzo bideen garbiketak I eta II faseak 1-Auzo bideen garbiketak I eta II faseak 35000,00 II

1.2 Kontserba 

enpresen 

etorkizuna 

bermatu. Euren 

arteko elkarlana 

sustatu. Sinergiak 

bilatu.

DISA proiektua garatuta 

Kontserba enpresen 

etorkizuna bermatu

DISA Agroalimentario proiektua (Garapen)

DISA: Diversificación e innovación en el sector 

agroalimentario

DISA Agroalimentario proiektua (Garapen)

DISA: Diversificación e innovación en el sector 

agroalimentario

Eskulturak era egokian mantentzea

1-Herriko eskulturen pintadak kendu, margo 

zaharkituak ezabatu, materialak saneatu 

(egurrezkoak…). (Udal baliabideen bitartez.)

2000,00

II

2-Itsasontziak  mantendu. 1-Ortuberen gutxieneko segurtasuna bermatu. 50000,00

II

2-Aita Guriaren mantenu lanak. (Margolanak, zintzen kontrako neurriak…)12000,00 II

Turismo Bulegoa bera Elkarteetan bideratzen diran ekintzak 10000,00

II

2-Herriko ondarearen zabalkuntza Bizkaiko 

Ondare Jardunaldiak erabiliz dinamizaziorako 

tresna moduan                                                                                                  

Ihardunaldietako bisitak 1500,00

II

1-Urremendi 4400,00 IV

2-Euskal Kostaldea 3600,00 IV

6-Teknologia berrien bidez gure eskaintza 

turistikoa hobetu

1-Web orrialdearen posizionamentua hobetu eta 

Kodigo QRak eta aplikazioak egokitu
7000,00

II
1

1.- Bermeo 

sozioekonomi

koki indartzea. 

Prestakuntza 

eta kalitatezko 

lana izateko 

politikak 

bultzatzea 

lehenetsiko 

da. 

1.1 Lehen 

sektorean sare 

zuzenak bultzatu. 

Bertoko 

produktua 

sustatu. 

5-Urremendi eta Euskal Kostaldea Bizkaia Costa 

Vasca elkarteetako kidea izaten jarraitu turismo 

Lehen sektoreko arloa 

bultzatu: 

1.3 Gure ondarea 

sustatu

1.1.1.- Arrain Azokan 

lehenengo sektorearen 

partaidetza gehitu                                                                                                                        

Ondarea mantendu

1-Herriko baliabideak 

kudeatzeko eta zabaltzeko 

turismo bulegoa 

erreferente izan   



Turismo rezeptiboko enpresekin harremanak indartuHainbat gastu 300,00

II

Aita Guria bera eta promozio ekintzak 

(hitzaldiak, forumak, erakusketak)
5000,00

II

Itsasaldia 1500,00

II

Asegurua 37157,04 II

1.4

1-Udal azokaren aldeko 

apostua sendotu

Herriko produktuen kanpainak:

Udal azokako merkatariekin batera urteko 

plangintza egin (azokak)

Erosketa-poltsa zehatzak 

Udal azokako seinaleak

Herriko produktuen kanpainak egiteko ekintzak 20000,00

II

Elkarteetan bideratzen diran ekintzak 10000,00 IV

Urteko hitzarmena sinatu. Ekintzak antolatu.
4-Berton elkartearekin batera ekintzak antolatu: 

Hitzarmena
20000,00

IV

5-Erosketak herrian egitea bultzatu

Berton elkartea, Bostale elkartea eta Udal 

azokako elkartearekin batera gabonetako argiak, 

ekintzak; erakusleiho lehiaketak

12000,00

IV

2-Merkatariak eta ostalariak lehiakorrak izateko 

ikastaroak antolatu

Bai merkatarien bai ostalarien profesionaltasun 

maila hobetu ikastaroen bitartez. 

Ikastaroen jarraipen bat egin, ikasitakoa martxan 

jarri duten aztertzeko

40000,00

II

3-Turismo sektorea eta 

udalaren arteko 

harremana indartu 

proiektu bateratuak 

bideratzeko helburuarekin 

Turismo mahaia martxan jarri Turismo mahaia martxan jarri 3000,00

II

1.6

1-Behargintza programa 1-Behargintza programa

2-Enpresen (Pymes) lehiakortasuna hobetu 

aholkularitza emanez eta ikastaroen bitartez

-Valora programako ekintzak: ikastaroak; 

aholkularitza
20000,00

II

3-Kontratazioak egiteagaitik, enpresei 

zuzendutako dirulaguntza kudeatu (Lanbide)

Eskariak aztertu

Dirulaguntza banatu, aukeratutako enpresen 

artean

4-Formazioa langabezian daudenei zuzenduta

Urteroko ikastaroen plangintza egin

Ikastaroak aurrera eramateko kudeaketa osoa

Ikastaroa egindakoen jarraipena

20000,00

II

Aita Guria bera eta promozio ekintzak 

(hitzaldiak, forumak, erakusketak)

Merkataritza eta 

Hostalaritza

 lehiakorragoa lortu: 

Erosketak herrian egitea 

bultzatu

Kalitatezko enplegua 

sortu eta mantendu

1

1.- Bermeo 

sozioekonomi

koki indartzea. 

Prestakuntza 

eta kalitatezko 

lana izateko 

politikak 

bultzatzea 

lehenetsiko 

da. 

1.3 Gure ondarea 

sustatu

1.5 Merkataritza 

lehiakorra izateko 

bitartekoak jarri

1.7. Kalitatezko 

enplegua sortu 

eta mantentzea

1-Herriko baliabideak 

kudeatzeko eta zabaltzeko 

turismo bulegoa 

erreferente izan   

3-Aita Guria baleontziaren 

egitaraua zalbaldu 

herritarrei eta bisitariei.                   



5-Europako proiektuak POPV FSE 2014-2020

ESPERIENTZIA Proiektua: 45 urtetik gorakoei 

lana bilatzeko laguntza

HAZI Proiektua: 30-35 urtera arteko gazteei lana 

lortzen laguntzeko

EKINTZAILE LAB Proiektua: enpresa berrien 

sorrera

5-Europako proiektuak POPV FSE 2014-2020

ESPERIENTZIA Proiektua: 45 urtetik gorakoei 

lana bilatzeko laguntza

HAZI Proiektua: 30-35 urtera arteko gazteei lana 

lortzen laguntzeko

EKINTZAILE LAB Proiektua: enpresa berrien 

sorrera

6-PROGRAMA EMPLEO JUVENIL:

TXERTATU MERKATUAN: Ninis deritxoei 

zuzenduta

6-PROGRAMA EMPLEO JUVENIL:

TXERTATU MERKATUAN: Ninis deritxoei 

zuzenduta

8-Orientazio Zerbitzua

Lan eskaintzen kudeaketa

Enplegu Zentroa

Formazioko aholkularitza zerbitzua

Valora Europar proiektua kudeatzeko zerbitzua

Harrera

Autoenplegu Zerbitzua

VALORA programa kudeaketa zerbitzua 48000,00

II

9-GARAPEN elkarteko kuota 5000,00 IV

1-'Lana bilatzea, Lana da' programa sendotu eta 

indartu: gazteak etorkizunerako prestatuko 

dauzan garapen pertsonala dauka oinarri

Eskualdeko programa

Enplegurako prestakuntza sortu eta sustatzeko 

programak eta jarduera zehatzak:

- Gaztedi Busturialdea Bekak 2015 (10 beka): 

Bekak, trebakuntza, aholkularitza/orientazinoa 

eta jarraipena.

- Ekintzailetza tailerrak ikastetxeetan.

- Hautaketa Prozesuei buruzko ikastaroa (LKS).

- Talde rolen "Belbin" metodologia ikastaroa: 

GetSet tresna.

- Sare sozialen garrantzia enplegua bilatzerako 

orduan: LinkedIn ikastaroa.

- Beharsarea webgunea.

13027,00 II

1.8.  

Lanbide 

Hastapena:

OLH / FPB eta 

OLH / FPB eta Hasierako

 Lanbide Prestakuntzako 

Programak garatu

1-DBH-ko oinarrizko titulua lortu ez duten 

15urtetik gorako ikasleei lan-munduan kalitateari 

eutsiz sartzeko eta araututako ikaskuntzako 

ikasketak egiten jarraitzeko aukera emango 

dieten oinarrizko prestakuntza eta lanbide-

prestakuntza eskaintzea; horrela, gizarteratzen 

lagunduko zaie

1-Bulegoko funtzionamendua

52051,20

II

1.9
1-Eskilarak igotzeko AULKI MEKANIKOA 7000,00 VI

3- Takila fenolikoak 3 multzo 6334,68 VI

2-Turismoa eta Ostalaritzako Lanbide Familia: 

Jatetxeko eta tabernako oinarrziko eragiketak
4000,00

VI

1.11. Lanbideren 

eskutik lortutako 

Lanbide-Euskal 

Enplegurako 

  Eskualdeko 18 urtetik gorako langabetuak 

prestatzeko ikasketak eskaintzea, LANBIDE 

  Eskualdeko 18 urtetik gorako langabetuak 

prestatzeko ikasketak eskaintzea, LANBIDE 

1.12. HOBETUZ 

programaren 

eskutik lortutako 

Lanbide-Euskal 

Enplegurako 

Zerbitzuaren akreditazioak 

lortu eta garatu

  Akreditatutako Lanbide Familietan 

profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratu behar 

dituzten 18 urtetik gorako langileei prestakuntza 

ematea, HOBETUZ programaren barruan, 

  Akreditatutako Lanbide Familietan 

profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratu behar 

dituzten 18 urtetik gorako langileei prestakuntza 

ematea, HOBETUZ programaren barruan, 
Etxean dauden herritarrei 

kalitatezko zerbitzua 

eskeini

Etxez etxeko zerbitzua Ohiko gastuak (aseguruak, langileen formazio

eta ordainsariak, ibilgailuen aseguru eta

mantenua, langileen bizitza asegurua…)

Egoera zaila duten 

herritarrentzako 

kalitatezko gizarte 

zerbitzuak bermatu

Gizarteekintza Emakumea, gizarte larrialdia, helbarrituak,

gutxiengo etnikoak,,,

2.1 Egoera zaila 

duten 

herritarrentzako 

kalitatezko gizarte 

zerbitzuak 

bermatu

Kalitatezko enplegua 

sortu eta mantendu

1.-Euskadi eta Estatu mailan onetsitako eta 

homologatuta-ko heziketa- akreditazioa izatea.

2.-Ikastegiaren prestakuntza eskaintza 

handitzea.

3.-Prestakuntza jarduera handiagoa izanik, eta 

beraz, dirulaguntza handiagoak izanik, 

1.10. 

Lanbide 

Sustapena:

1.7. Kalitatezko 

enplegua sortu 

eta mantentzea

Lanbide-Euskal 

Enplegurako 

Zerbitzuaren akreditazioak 

lortu eta garatu



Gizarrte heziketa esk 

31330

???? Azterketa eta lan teknikoak

Kontsumo Zerbitzua 44410

Azterketa eta lan teknikoak

Menpekotasuna daukaten 

adinekoei arreta 

hoberena, integrala eta 

banakakoa ematen dien 

udal zerbitzua izatea

SANCTI SPIRITUS ZAHARREN EGOITZA Animazioa - hitzarmena

Ohiko gizarte politikekin 

erantzuten ez ditugun 

pertsonak identifikatu eta 

beraien egoera hobetzek 

2.2 Dirulaguntzak 

behar bezala 

kudeatu eta 

kontrolatu

2.4 Herritar 

guztiek daukaten 

eskubide eta 

betebeharrak 

barneratzea lortu.

Zaharren Egoitza 

eta Musika eskolaren 

arteko elkar lana bultzatu 

hirugarren adinekoekin 

musikoterapiaren bitartez 

ongizatea areagotzeko

2.5 Emakumearen 

menpekotasun 

estrukturala 

gainditu.

2.6 

Parekidetasuna 

lortzeko bidean 

epe luzeko 

helburuak finkatu

0

2.1 Egoera zaila 

duten 

herritarrentzako 

kalitatezko gizarte 

zerbitzuak 

bermatu

II

2.- Desoreka 

sozialei aurre 

egin.

II

Etorkinentzako 120 orduko euskara ikastaroa 2000,00

6500,00
2.3.2.Gazte etorkinen hizkuntza gaitasuna 

hobetu

2.3.1.Etorkinen jendarteratzea hizkuntza 

ikastearen bidez erraztu

Gaztetxo etorkinentzako euskara eskola 

lagungarriak

2.3 

Jendarteratzea 

erraztu. Etorkinen 

inplikazioa landu.

Etorkinen jendarteratzea erreztu



2.7 Emakumeen 

kontrako 

indarkeriari aurre 

egin

Berdintasuna lantzeko 

bideak 2015eko ekintzak 

emakumeen elkartekin 

adostu

1-Herriko balizko puntu beltzetan interbentzioak burutu. (Behin identifikazioa Zerbitzu Sailean aurkeztuta).1-Puntu beltzetan ekintzak burutu segurtasuna hobetzeko 4000,00

II

1-Landareen,  eta ongarrien hornidura gune berdeak mantentzeko eta formazio barriak egiteko. 15000,00 II

2-Jolas guneen mantenu-lanak. (Jokuak, kautxozko zoruak…) 25000,00 II

3-Jolas gune berri bat egin. (San Martin ?) 0,00 VI

4-Seinalizazio horizontala (margo-lanak) 15000,00 II

5-Hiri-altzariak (seinaleak, paperontziak, bankuak, hormigoizko piezak…), birjarpenak egiteko mantenu arloan.0,00 VI

9-Kale garbiketarako garbitasun produktuen erosketa 8500,00

3 7-Zeharbideko farolak margoztu. 4000,00 II

8-Kableak lurperatzeko obrak. (Edertze Plana) 12000,00 II

1-Zarragoitxiko urbanizazioa 1-Zarragoitxiko urbanizazioa 0,00 VI

Diru laguntzak eskuratu Diru laguntzak eskuratu

Irisgarritasun planaren arabera egin beharreko 

obran azterketa

Irisgarritasun planaren arabera egin beharreko 

obran azterketa

3-Edertze Plana kontuan 

izanda eta Turismo 

Sustapena lan taldearen 

bidez, gure herria 

ikuspuntu bateratu batekin 

garatzeko gai izan. 

Gaztelugatxeko proiektuari ekarpenak egin, Alde 

Zaharra birbizteko pausuak emon, turismo 

azpiegiturak hobetu…

Gaztelugatxeko proiektuari ekarpenak egin, Alde 

Zaharra birbizteko pausuak emon, turismo 

azpiegiturak hobetu…

49699,01

VI

Azpiegitura eta ondasun

 materialen mantentze eta 
4-Azpiegitura eta ondasun naturalak 1-Azpiegitura eta ondasun naturalak 25000,00

II

5-Auzoetako Hilerria 1-Auzoetako Hilerriaren kudeaketa eta mantenimendua 400,00 II

6-Auzoetako azpiegiturak, ondasun naturalak 

eta beharrizanak

1-Auzoetako azpiegiturak 

eta ondasun nat: Seinaleak, buzoiak
30000,00 II

.7-Euskal Gunea ezagutarazi eta kanpoaldearen 

itxura txukundu

Euskal Guneko kanpoko aldean horma-irudia 

egin
0,00 II

8-Kale-izenak nazioarteko arauen arabera 

egokitu

Toponimoen proposamena aztertu, erabaki eta 

erabakia exekutatu, Urigintza sailagaz 

elkarlanean

0,00 II

Talako txiringitoa 

udaldirako zabaldu

0

3.- Herritarren 

bizi-kalidadea 

bermatzea. 

3.1 Herri 

erakargarria 

izateko eraldaketa 

aztertu

2.- Desoreka 

sozialei aurre 

egin.

1-Kale eta gune publikoen txukuntze lanak.

2-Kale eta uri guneen 

barriztatzea

Kale-izenak nazioarteko 

arauen arabera egokitu 

eta euskal gunea 

ezagutarazi

Gune publikoak txukundu 

eta berritu

Gune publikoak txukundu 

eta berritu



Kirol Patronatuak ematen dituen zerbitzuekin 

publizitate kanpaina egin ondoko herrietako 

biztanleak informatuta egoteko

Batzarrak egin ondoko herrietako politiko 

arduradunekin Kirol txartela zabaltzeko.

Datu biltzea:

1.-Droga kontsumoa, gaixo kronikoak, nagusien 

osasun egoera,…

2.-Ezagutu zehazki kirol jarduerarekin erlazioa 

duen biztanleriaren kopuru zehatza ikerketa 

profesional baten bidez.

Ibilbideen disenua eta jakinaraztea herritarrei

Hitzarmen berriak sinatzea ekimen berriak 

eskaintzen duten entitateekin

Elkarte zein pertsona fisikoei zuzendutako

 dirulaguntzak herriari giro erakargarria 

emateko.

1-Izurriten kontrola (Arratoiak, usoak…) Kontratua. 5151,00 II

2-Izurriten kontrola (Itsostxoriak) Kontratua 5151,00 II

3-Txakur abandonatuen kudeaketa. Kontratua eta kudeaketa 30000,00 II

4-Edukiontziak konpontzeko hornidurak. 5000,00

II

6-Saneamendu arloko mantenuak 1-Udal saneamendu hartuneen eta putzu septikoen garbiketa. Aritzatxuko ur baltzak eta ustubideen garbiketak10000,00
II

Gure herrian erroldatuta 

ez dauden erabiltzaileen 

kopurua handitzea.

Gizarte aktiboagoa 

sustatzeko plana (Mugitu 

Bermeo)

Egungo Urdaibai kirol txartela(Gernika-Busturia-

Bermeo) ireki ondoko udalerriei

Gizarte aktiboagoa sustatzeko plana (Mugitu 

Bermeo)

3.- Herritarren 

bizi-kalidadea 

bermatzea. 

3.1 Herri 

erakargarria 

izateko eraldaketa 

aztertu

3.2 Oinarrizko 

zerbitzuak 

bermatu (ura, 

saneamendua, 

garbitasuna, 

segurtasuna) 

3-Garbitasuna eta higiene sustatzeko ekintzak, 

dagoan izurriten populazioa hasi ez daiten eta 

kopuru berberetan mantentzeko + Txakur 

abandonatuen kudeaketa.

Oinarrizko zerbitzuak

 bermatu



16- Zerbitzu Saileko inbertsioak 125000,00 VI

17- Ibilgailuen aseguruak 17077,02 II

1-Ibilgailuak. Flota barriztu mantenu gastuak 

murrizteko. Gutxienez 3 ibilgailu 

hornitu eta zaharrak kendu. Flotaren 

berrantolaketa.

0,00

VI

2-Makinaria eta tresneria. Plataforma orga jasotzailean jartzeko. 0,00 VI

3-Makinaria eta tresneria. Serra borobila (mahaia). 0,00 VI

4-Makinaria eta tresneria.  Puzgailuak (3) (Garbitasuna) 0,00 VI

5-Makinaria eta tresneria. Grupo elektrogenoa (Herri lan taldea) 0,00 VI

6-Makinaria eta tresneria. Lorezaintzako makina. 0,00 VI

7-Makinaria eta tresneria. Moto-ponpa 2 hornidura. (Herrilan taldea, itsasontziak)0,00 VI

8-Makinaria eta tresneria. Hilerriko plataforma. 0,00 VI

9-Makinaria eta tresneria. Errazmakina-fregadora. (Garbitasuna) 0,00 VI

15-Materialen hornidurak: Kontratu txikiak igogailu… 40000,00

II

10- Ibilgailuak konpontzea 80000,00 II

13-Alokairuak: Makinak  (hilti) 6500,00 II

11- Makinaria, instalazioak mantenimendua 100000,00 II

14-Erregaiak eta karburanteak 103000,00 II

12-Lan ezberdinetako asistentzi teknikoa 20000,00 II

1-Eskonbroen garraioa 8000,00 II

2-Sastarren tratamendua  (Garbiker) 370000,00
II

5-Panpa bedarra eliminatzeko kanpaina egin

1-Batzarrak, landare 

inbaditzaileen lan taldean parte hartzeko eta 

panpa bedarra eliminatzeko jarduerak

3000,00

II

Asteburu eta jai egunetako garbitasuna sendou Asteburu eta jai egunetako garbitasuna sendou

1-Etxeko olioa batzeko kontratua 8000,00 II

2-Kartoia batzeko 3 kontenedoreen erreposizioa 3000,00

3-Papera batzeko kontratua 12100,00 II

4-Pilak batzea 0,00 I

5-Bolumen handikoen batzeko kontratua 21800,00 II

6-Zabortegi eta gune berdeak garbitzeko kontratua 10400,00 II

7-Erropa batzeko kontratua 2000,00 II

8-Heziketa kanpainak eta ekintzak antolatu 6000,00 II

Auzoetan beharrezkoa dan mantenua 

bermatzeko baliabideak
Programa edo hitzarmen bidez, langile biren zerbitzuak eskaintzea auzoetako beharrizanei urtenbidea emoteko

Auzoetan dagozan puntu beltzak sahiesteko 

beharrezko argiak jarri
Auzoetan argi barik dagozan gune publiko zehatzetan argiak jarri

Ignacio Arocena Bermeoko Institututik, Baratz-

Ederreko bide gorrira arteko espaloia eginda 

uztea

Espaloiaren luzapena
 institutu aurretik posible izan daiten, BFAgaz hartu emona, kudeaketa eta exekuzioaren sustapena

2-Hondakin bilketa

 zerbitzuen

 kalitatea bermatu, aurreko urtearekiko 

emaitzetan portzentaien igoera lortzeko

3.- Herritarren 

bizi-kalidadea 

bermatzea. 
1-Baliabideen hornidura

 eta kudeaketa bermatu

3.2 Oinarrizko 

zerbitzuak 

bermatu (ura, 

saneamendua, 

garbitasuna, 

segurtasuna) 4-Hondakin bilketa

 zerbitzua

 kalitatea bermatu.

Oinarrizko zerbitzuak

 bermatu

Auzoetako mantenua

 eta berrikuntzak egin



3.3. Herri 

Baketsua 

bermatu

Herriko zaratak kontrolatu 1-Jardueren funtzionamendu egokia bermatu 1-Sonometroen mantenua eta kalibrazioa 500,00

II

3.4
1-Kontratua 103020,00 II

2-Balizko gastuak mantenu arloan (txartelak…) 2000,00
II

Saihesbidearen jarraipena

3-Saihesbidearen lotura (errepartzelazioa) 0,00
Vi

Komunikabideen zerbitzua ugaritu

Trenbidea hobetu

Daukaguzan zerbitzuak ugaritu eta trenbide 

sarea berrizteko ahaleginak egin, maistasunak 

areagotuz

1-Auzoetako herritarrei,internetera sarbidea 

bermatzeko baliabideak eskeini

Internet aukera auzoetako 

herritarrei eskeini ahal izateko beharrezko 

kudeaketa jorratzea

2-Auzoetako herritarrei, desplazamenduetan 

laguntzeko AUZO-TAXIaren zerbitzu berezia 

aztertzea

Auzo-taxia: Tarifa bereiztu baten bitartez, 

auzoetan bizi diran herritarrei garraio zerbitzua 

erreztea.

6000,00

II

LokaLeku: herriko gazteen topagune diran 

lokalen bizikidetza gida zabaldu, gauzatu eta 

prozesuaren jarraipena egin

Gazteen lokalen alkarbizitzarako gidaren 

jarraipena: lokalen errolda osotu, LokaLekuko 

erregistroa egin, bitartekaritza egin, arautegia 

betetzeko baliabideak erraztu eta lokalen poltsa 

osotu.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Lokalak saretu:LokaLeku Eguna

4940,00 II

Bizikidetza araua kudeatu
Kudeaketa programa moldatu araudia exekutatu 

eta aplikatu arazteko

Drogomenpekotasunari 

aurre egiteko 

proposamena zehaztu eta 

jarraipena egin1-Arrisku faktoreak 

murriztu eta babes 

faktoreak indartu nerabe 

1-Esku-hartze programa (Etorkintzaren kale 

hezitzailea): ikastetxeeetan, kalean eta 

komunidade-esparruetan (lokalak, esaterako) 

1-Esku-hartze programa (Etorkintzaren kale 

hezitzailea): ikastetxeeetan, kalean eta 

komunidade-esparruetan (lokalak, esaterako) 

13959,00 II

2-Umeentzako aterpedun guneak egin Irakaskintza kaleko aterpea 0,00
VI

3-Aritzatxu hondartzarako zerbitzuen eraikina 

egin

Lurrak eskuratzeko desjabetzapen espedientea 

izapidetu
0,00

VI

Herritarrek bizitza aktibo bat izateko 

proposamenak landu

Hobetu urteko abonuaren eskaintza (ordutegiak, 

kirol egitaraua, adin taldeak,...)

Ikastaroetan, kirol taldeetan, kirol eskoletan 

abonatuak ez direnak erakarri abonatuak izan 

daitezen. 

Asteburuetan eman aukera kirol jarduera berriak 

edota egun daudenak ezagutzeko. Zapatu 

kirolaria ekimena

Sentsibilizazio kanpainak gauzatu kirol 

praktikaren onurak zabaltzeko

Hirugarrenei dirulaguntzak

Instalakuntzen kalitatea hobetu

Bermatu zerbitzuaren 

etorkizuna

 eta fideltasuna handitu

Bermatu zerbitzuaren etorkizuna eta fideltasuna 

handitu

Fideltasuna haunditu eta errotazio ratioak txikitu

3.7 Aisialdia 

aztertu adin eta 

bizimodu guztiak 

kontutan izanik

Aisialdira, kirolara 

eta kulturara sarrera emon 

kolektibo desbedinei

3.- Herritarren 

bizi-kalidadea 

bermatzea. 

1-Bermibusaren zerbitzua 

mantendu

3.6 

Elkarrenganako 

errespetuz 

beteriko 

bizikidetza lortu 

Elkarrenganako 

errespetuz beteriko 

bizikidetza lortu 

1-Bermibusaren zerbitzua mantendu

Azpiegitura egokiak izaten saiatu

Azpiegitura egokiak izaten 

saiatu

3.5 Ondo 

komunikatua



Lan taldearekin landu lortu beharreko helburuak 

eta zerbitzuaren emaitzak 

Sentsibilizazio kanpainak gauzatu kirol 

praktikaren onurak zabaltzeko

3.8 

Iraunkortasuna 

lortu herriko 

argiterian 

ingurugiroari 

errespetu 

handiena eskainiz

1Argiteria publikoa barriztu iraunkortasun irizpideak jarraituz kontratu barria kaleratuta1-Argiteri Publikoaren Kontratu barria kaleratu ESE baten bitartez zerbitzua emoteko argiteria publikoaren arloan.1-Argiteri Publikoaren Kontratu barria kaleratu ESE baten bitartez zerbitzua emoteko argiteria publikoaren arloan.408000,00

II

4.1 Aparkaleku 

arazoa aztertu

Mugikortasun 

adimentsu eta iraunkorra 

sustatu

Aparkaleku disuasorio posibleen azterketa egin
Saihesbidearen inguruan aparkaleku disuasorio 

posibleen azterketa egin

1-Eskola Publikoak. Hesien barriztapena edota bestelako konponketak.10000,00 II

3-Klimatizazio instalazioen mantenua 8325,00 II

4-Udaletxeko grupo elektrogenoaren

 mantenua
580,00

II

13-Udal eraikinak garbitzeko produktuak 12000,00

II

14-Tresnak eta erraminta txikiak eskuratzeko kontratua (Fidel Bilbao)18360,00

II

5-Udal eraikinen mantentzea eta artapena 50000,00 II

15-Gasa 37100,00 II

17-Argindarra 96000,00 II

19-Ur hornidura 17000,00 II

18-Udal eraikinen aseguruak 21639,58 II

6-Tresnak eta erramintak 1000,00 II

7-Eraikinetako  OCA-k (Argindar sarea egokitu) 20000,00 II

8-Kultura Etxea. Klimatizazio intstalazio barriak instalatu (bulego barriak).0,00 VI

9-Landabasoko pabiloiko aldagelak. 0,00 VI

10-Jose Done Eraikinaren berrikuntzak. Kapillaren barrikuntza 0,00 VI

11-Aita Guriako argindar-sarea egokitu eta legeztatu 0,00 VI

12-Azokako aparkalekuaren ekipoen mantenu-kontratua 10000,00 II

1-Errefortzua garbiketan (leihoak, pertsianak, ez aurreikusikoak…)6000,00 II

2-Udal eraikinetako garbiketa-kontratua 112600,00 II

3-Komun publikoen eta kurtzioko igogailuaren garbiketa-kontratua44622,00 II

Udal eraikinen mantenua, guztia behar bezala 

funtzionatzen jarraitu daian
Erregaiak, argindarra, makinaria, ibilgailuak

GOUP eraikinen garbitasuna
GOUParen eta Zaharren Egoitzaren 

garbitasuna eta hornidura

Kirol Patronatuko instalakuntzak ondo zainduta 

eta eguneratuta egotea

Inbertsioak

1-Udaletxea barriztatu 1-Udaletxea barriztatu 0,00

VI

2-Frontoiko aldagelen egokitzea 2-Frontoiko aldagelen egokitzea 0,00 VI

Diru laguntzak eskuratu Diru laguntzak eskuratu

Bermatu zerbitzuaren 

etorkizuna

 eta fideltasuna handitu

Fideltasuna haunditu eta errotazio ratioak txikitu

3.7 Aisialdia 

aztertu adin eta 

bizimodu guztiak 

kontutan izanik

Udal eraikinen mantenu

 eta irisgarritasuna sustatu
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3-Udal eraikinen 

barriztapena

4.2 Udal eraikinen 

egoerari 

irtenbideak bilatu. 

3.- Herritarren 

bizi-kalidadea 

bermatzea. 

 4.- Bermeoren 

eraldaketa. 

1-Udal eraikinen mantenua, guztia behar bezala 

funtzionatzen jarraitu daian

2-Udal eraikinen eta instalazioen garbitasuna.



Irisgarritasun planaren arabera egin beharreko 

obran azterketa

Irisgarritasun planaren arabera egin beharreko 

obran azterketa

1-Alde Zaharreko piboteen mantenua. Kontratua. 58500,00 II

2-Balizko ekintzak Alde Zaharrean sistema barria instalatzeko. 0,00

VI

3-Neurri fisikoak hartu oinezkoentzako gune batzuk babesteko 0,00 VI

Oinezko gune barri potentzialak identifikatzeko 

azterketa egin

1-Instituturako ibilbidea egokitu 0,00
VI

4.4 Alde zaharra 

biziberritzeko 

pausuak aztertu

Alde zaharraren 

bizibarritzeako pausuak 

zehaztu

Alde zaharra biziberritzeko plana egin

1-Plan Orokorra 1-Plan Orokorraren testu bateratuta 0,00
VI

2-Gune babestu batzuen berreskurapen 

proiektua
1-Identifikatutako guneen berreskurapena 15000,00

II

3-Zarata mapa eta zaraten araudia eguneratu 1-Legearen betepena 21780,00 II

5- Edertze planaren bidez egokitzat jotzen diren 

ekimenak bideratu

lorategiak, karteleria, herriko produktuen 

kanpainak,…
0,00

II

4-Urigintzako lanetarako beharrezko gastuak Planoak eskaneatu eta imprimatzeko imprimagailu barria erosi 0,00

VI

5-Urigintza planeamendu urbanistikoa 1-Planeamendu urbanistikoaren garapena 115200,00 VI

Azokako garajeen 

salmenta burutu

Berualak daukazan etxeen 

salmenta burutu bai alde 

zaharrekoak zein San 

Martinekoak

Sahiesbiderako obren 

jarraipen desbideratzeak 

zaindu eta aukerak 

aprobetxatu

4.6
2017 urtean udaletxe 

barria erabiltzen hastea

4.7

Herriko ekintzetan Musika 

eskolako taldeen partehartzea zabaldu

Gabon azoka, Errege kabalgata, udaberri azoka, arrain azoka..! 0,00

1-XIV.Txistu Alardea 

1-Musika-eskolako ikasle-irakasleak ardatz 

hartuta XIV.Txistu alardea bideratu eta musikari 

erreferenteen obrak eta kantu zaharrak hartuta 

herriko kantari eta dantzariekin interpretatu.

Egitarauan herriko musikari baten obrak sartu.

2700,00

II

Herriko ekintzetan Musika eskolako taldeen 

partehartzea zabaldu

1-Digitalizatze lanak 3000,00 II

1-Oinezko mugikortasuna 

adimentsua eta iraunkorra 

sustatu

4

3-Udal eraikinen 

barriztapena

4.3 Oinezkoei 

lehentasuna 

emon gune 

batzuetan

 4.- Bermeoren 

eraldaketa. 

2-Oinezko gune barri potentzialak identifikatu

5.1 Gure kultura 

landu eta zabaldu
5.1

4.5. Urigintzan 

garapen 

jasangarria landu

1-Herritarrak kulturaren 

parte eta jabe izatea lortu, 

daukaguzan aurrerapen 

teknologikoak erabilita

Herritarrak kulturaren parte 

eta jabe izatea lortu

Oinezkoentzako guneak babestu

Herri adimentsu 

batentzako

 urigintza jasangarria 

sustatu



2-On-line mailegua martxan jarri. E-book 0,00

1-Jai Danatako gastuak

1-Jai Danatako gastuakErregeen kabalgata, 

Aratusteak, Aberri eguna, San Juan jaiak, 

Madalen eguna, San Roke, Andra Mari eta 

Santa Eufemia jaiak

129300,00 II

2-Galerna Asteburua inoiz itsasontzi 

tradizionalen topagunea izatea                                 
Galerna asteburua antolatu                                                          2500,00

II

3-Itsasoko ofizioak zabaldu galdu ez ditzaten
Ofizioen tailerrak antolatu eta baita 

ihardunaldiak          
1500,00

II

4-Auzoetako jaiak

1-Auzoetako jaiak egin ahal izateko eta 

auzoetako bizimoduaren islada diran 

ospakizunak burutzeko

45000,00

IV

5.Oinarrizko kantutegi eta herriko lexikoaz 

osoturiko corpus txiki bat sortu, jasoketa, 

trebaketa eta istorioen egituratze lanaren bidez

Ipuin lapikoa: tailerra helduen talde bategaz, 

dinamizatzaileak  gidatuta. 
2500,00

II

6-Belaunaldien arteko ahozko transmisioa 

indartu, familietako eta herriko historia, ipuinak 

eta kantuak berreskuratuz eta gaztetxuak herriko 

historiaz jabe egin, lehena, oraina eta geroa 

batuz

Ipuin lapikoa herri ikastetxeko 5. mailako 

ikasleakaz
0,00

II

7.Bermeoko  ahozko ondarearen bilketa eta  

katalogazioa osotu eta hedatu

Ahotsak egitasmoa: hiru urtetan egindako bilketa-

lanaren kodifikazio, transkripzio eta editatze 

lanak egin eta lan guztien aurkezpena eta 

komunikazioa.  

9500,00

II

8-Gaztetxoen bertsozaletasunari plaza eskaini XI. bertso paper lehiaketa 900,00

II

2014/15 ikasturteko audizio plangintza egin

Musika-eskolako ikasle-irakasleak

 egindako lana 2014/15 audizio plangintzaren 

bidez taularatu eta herritarrei eskaini.

0,00

1-Tresnak eta Erremintak 1-Tresnak eta Erremintak 100,00 II

Trikitixa-pandero taldearen audizio-taula propioa 

bideratu
Ikasturtean zehar audizio-taula propioa egin 0,00

Konboak egituratu eta martxan jarri
Konboei bultzada: kudeaketa lana, instrumentua 

taldean ikasteko aukera eskaini.
0,00

1-Piano afinazioa, instrumentu konponketa 1600,00 II

Instrumentu ahulak indartu (ak, kl, trp, txl, 

sx)
0,00

2-EHMEko kuota 420,00 IV

3-Kontratu Soziokulturalak 1-Kontratu Soziokulturalak 5000,00 II

Haize-taldea indartu Metal eta Haize taldea eratzea lortu 0,00

4-Monografiak. Funts bibliografikoak

Bildumaren berriztatzea:

1-Monografiak. Funts bibliografikoak

Bildumaren berriztatzea:

3000,00 VI
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5.- Herritar 

guztiak 

kulturaren 

parte eta jabe 

izatea lortu

Adin eta gustu

 guztietarako ekintzak 

bultzatu

5.1 Gure kultura 

landu eta zabaldu
5.1

2-Espezialitate guztietan adin guztietako 

herritarrei musika klaseak eskaintzea.

5.2 Geure 

nortasunari pisua 

ematen dieten 

gaietan (herri 

arrantzalea, 

ohitura errotuak, 

herri 

euskalduna…) 

aurrerapausoak 

eman

1-Herritarrak kulturaren 

parte eta jabe izatea lortu, 

daukaguzan aurrerapen 

teknologikoak erabilita

Herritarrak kulturaren parte 

eta jabe izatea lortu

Herritar guztiak 

kulturaren parte eta jabe 

izatea lortu

5.3 Adin eta gustu 

guztietarako 

ekintzak bultzatu



5-Bideoteka eta Fonoteka: Ikus-entzunezko 

materiala

1-Bideoteka eta Fonoteka: Ikus-entzunezko 

materiala

600,00 VI1-Irakuketa sustatzeko ekintzak

. Umeentzako Ipuin kontaketak:

Hilean behin egitea 

. Irakurleen txokoa (Euskera Sailak 3 saio 

ordaintzen dau) 5000,00 IV2-Suspertze zerbitzuak

Irakurzaletasuna sustatzeko ekintzak: Kontuleku 

tailerra (Gurasoak umeekin irakukerta teknikak 

lantzea)

4000,00 II

4-Argitalpenak

. Narrazio lehiaketaren liburuxka

2000,00 II

7-Egunkarien azaleztatzea:

Hitza eta El correo egunkariak enkuadernatzea

1-Egunkarien azaleztatzea:

Hitza eta El correo egunkariak enkuadernatzea

3000,00 II

1-Prestakuntza ikastaroak: aisialdiko monitore 

ikastaroa, sorosle ikastaroa, community 

manager ikastaroa, e.a.

17000,00 II

2-Aisialdia programa: skate ikastaroak 720,00 II

3-Bidaiateka: bidai-gidak eta materiala 500,00 II

4-Gaztetxoentzako antzerki ikastaroa 800,00 II

Gazteen diagnostikotik gazteen ekimenak 

zehaztu eta aurrera eroan

9-Gazteen parte hartzea sustatu eta bultzatu
Gazte Mahaia: herriko gazteria eraikitzen 

programa

1-Gaztelekua 8000,00 II

2-Ludoteka 8000,00 II

3-GEZ (Gazte Ekimenak Sustatzeko Zerbitzua) 18000,00 II

4-Goizeko Udalekuak 5500,00 II

5-Hezkuntza Zentroekaz alkarlanak: Bermesex, 

Bertso saioak, e.a.

15.718,40

6.030,40

II

6-SIFAC 2275,00 II

11-Beharrezko azpiegiturarako kontratuak egin
1-Bermeon zer? Programa / Soinu ekipoak                    

/Nestor Basterretxea aretoko lanak /          

Sarreren salmenta

140000,00
II

1-Zinearen oreka ekonomikoa 30000,00
II

2- Atezain zerbitzuak kontratatzeko 13000,00
II

3- Sarreren salmenta. Inpronta enpresaren kontratua 3000,00
II

Jaietako azpiegituren alokairua 0,00 VI

1-Jaietako azpiegituren hornidura. (Hesiak, komuna) 18000,00

II
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13-Ekintza kulturalen azpiegiturak bermatu.

5.- Herritar 

guztiak 

kulturaren 

parte eta jabe 

izatea lortu

Adin eta gustu

 guztietarako ekintzak 

bultzatu

12-Nestor Basterretxea aretoko zinea bultzatu 

eta kudeatu

8-Adin eta gustu guztietarako ekintzak 

bultzatzeko aurreko urteko ekintzen ondorioak 

eta eragina identifikatu eta barriak sortu eta 

suspertu

10-Martxan dagozan gazteentzako zerbitzuak 

mantendu eta daukien eragina identifikatu

6-Adin eta gustu guztietarako ekintzak 

bultzatzeko aurreko urteko ekintzen ondorioak 

eta eragina identifikatu eta barriak sortu eta 

sustatu

Gazteen parte hartzea 

bultzatu eta sustatu

Adin eta gustu

 guztietarako ekintzak 

bultzatu

5.3 Adin eta gustu 

guztietarako 

ekintzak bultzatu



Jaiobarrien egitasmoa: bertsoak egin, inprimitu 

eta koadroa osotu, CDak erosi, liburua editatu 
10000,00

Jaioberrien 2014ko liburua aurkezteko jaia 

guraso eta familiakaz

5.4.2.Gurasoen hizkuntza gaitasuna hobetu Gurasoentzako 125 orduko euskera ikastaroak 3500,00 II

5.4.3.Euskaraz berba egiteko lekua eskaini eta 

hizkuntza ohituretan eragin bidelarien eta 

bidelagunengan

Berbalagun egitasmoa: berba taldeak, lehiaketa-

albistegia eta ekintza osagarriak 
17000,00 II

5.4.4.Euskara ikastea sustatu

Euskara ikasteko matrikulazio sasoian 

informazioa zabaldu hedabideetan, web gunean 

eta sare sozialetan (egin beharrekoak, diru 

laguntzak) 

0,00

5.4.5.Euskara ikasleak eta berbalagunak 

euskarazko ikuskizunetara joan daitezen erraztu

Udalak antolatzen dituen euskarazko 

ikuskizunetarako gonbidapenak banatu euskara 

ikasleei eta berbalagunei

0,00

5.4.6.Epaitegiekiko harremanetan euskara 

erabiltzeko herritarrak sentsiberatu

Abizenak euskal grafiagaz eta epaitegiko 

inskripzioak euskaraz egiteko sentiberatze eta 

informazio-kanpaina

0,00

5.4.7.DBH4ko gaztetzoei euskaraz irakurtzeko 

baliabideak eskaini

Irakurriz gozatu ekimena: Gaztezuloren 

harpidetza DBH4ko ikasleentzat
1247,78 II

5.4.8.LHko ikasleei ikuspegi hezitzailea duen eta 

euskaraz den baliabidea eskaini  

Irrien lagunak aldizkaria Lehen Hezkuntzako 

gela guztietan. Balioak lantzeko ikuspegi 

hezitzailea duen aldizkaria

1140,00 II

5.4.9.Euskarazko literatura ezagutarazi eta 

irakurtzeko ohitura zabaldu
Irakurleen txokoa Liburutegiagaz elkarlanean 625,00 II

5.4.10.Zinea euskaraz ikusten zaletu, 

merkaturatzen diren filma guztiak areto 

komertzialean eskaintzearen bidez

Zinea euskaraz: filmak euskaraz ematen 

direnean sarrerak banatu
300,00 II

5.4.11.Gaztetxoen sormena eta literatur-

zaletasuna sustatu

Literatura lantegia Batxilergoko 1. mailako 

ikasleentzat
700,00 II

5.4.12.Jendaurrean lan egiten den lekuetan 

euskara erabiltzea sustatu

Mahai ganeko egutegiak "hemen euskeraz 

egiten dogu" leloagaz
1000,00 II

5.4.13.Merkataritzan euskararen erabilera 

areagotzeko baliabideak eskaini

Material ugari eskaintzen da: Itzulpen 

maketatuak, kartelak, ordutegiak, fakturak, 

oharrak eta txartelak, menuak… Aholkua eta 

informazioa ematen zaie merkatariei

0,00

5.4.14.Futbolean entrenatzaileen eta ume eta 

gaztetxoen euskararen erabilera areagotu 

Kirol arloan, futbol entrenatzaileentzat 

prestakuntza ikastaroa euskaraz
6000,00 II

5

OHARRA AITOR: Euskarazko proiektu zerrenda 

luze hau proiektu bakar batean sartu faseetan.

5.4.1.Gurasoak eta familiak sentiberatu 

euskararen transmisioaz

II

5.- Herritar 

guztiak 

kulturaren 

parte eta jabe 

izatea lortu

Erreferente izaten

jarraitu udal euskaldunen 

artean



5.4.15.Alor sozio-ekonomikoan eta 

elkartegintzan euskararen erabilera zabaldu eta 

areagotu

Geurien be bai egitasmoa: enpresak, alkarteak, 

kirola, gurasoak, gazteak
50000,00 II

5.4.16.Kirol elkarteetan  eta gaztetxo eta 

gazteen artean euskararen erabilera areagotu

Kirol monitore eta entrenatzaileentzako 

prestakuntza eta hausnarketa saioak
0,00

5.4.17.Kiroldegiko ikastaroak euskaraz izan 

daitezen lagundu

Kirol Patronatuagaz elkarlanean urteko plana 

bideratu
0,00

5.4.18.Kalinpanen bidez euskara herriko arlo 

guztietara zabaldu 

Kalinpanen egutegia osotu eta era guztietako 

ekintzetan atera: azokak, jaiak, kirol ekintzak, 

euskara eguna

0,00 IV

5.4.19.Gurasoen eta familien hizkuntza 

erabileraz eta ohituraz hausnartu eta ekintzak 

bideratu

Ikastetxeetako guraso alkarteakaz hizkuntza-

erabileraren inguruko saioak
0,00

5.4.20.Gazteak euskara gehiago erabiltzeko 

sentsibilizatu eta aktibatu

Gazte planeko koordinazio guneetan parte hartu 

eta ekintzak adostu
0,00

5.4.21.Euskararen transmisioari buruzko 

informazioa eta baliabideak eskaini, gurasoen 

hausnarketa sortarazi eta sentsiberatu

3 urteko umeen gurasoentzako saioak 0,00

5.4.22.Enpresa handi batean euskara plana 

egiteko laguntza teknikoa eman

Kontserba-enpresa batean (Zallo) diagnostikoa 

eta planaren proposamen teknikoa egin eta 

BFAren eta Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak 

eskuratzeko laguntza teknikoa eman

0,00

5.4.23.Geurien be bai egitasmora eragile berriak 

erakarri

Elkarte berrietara jo eta jateko arinak eskaintzen 

dituztenen menuak euskaratu
0,00

5.4.24.Geurien be bai-n parte hartzen duten 

erakundeek hartutako konpromisoen jarraipena 

egin eta baliabideak eskaini

Telefonoz edo bisita bidez konpromisoak 

ebaluatu, berritu eta baliabideak eskaini
0,00

5.4.25.Merkataritza azoketan neurketak egin eta 

euskara sustatzeko ekimenak martxan jarri

Berton, azokako saltzaile eta Behargintzagaz 

elkarlanean azoketan euskararen presentzia 

areagotzeko baliabideak

0,00

5.4.26.Q turistikoa duten erakundeetan euskara 

bultzatzeko neurriak martxan jartzea

Euskararen erabilera areagotzeko ekintzak 

adostu 
0,00

5.4.27.Egindako lana aitortu Geurien be bai 

egitasmoko erakundeei

Urte amaieran gutuna bidali, urteko emaitzak 

publiko egin
0,00

5.4.28.Egitasmoaren berri ematea, hainbat 

euskarriren bidez

Hedabideetan, web guneetan, sare sozialetan 

Geurien be bai-n egindako lana zabaldu eta 

jakinarazi

0,00

5.4.29.Euskararen inguruko sentsibilizazioa, 

kontzientzia, gogoeta eta konpromisoa pizteko 

elkarguneak sortu

Berba+kafea ekitaldia 1500,00 II
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5.4.30.Euskararen erabileraz herritarrak 

sentiberatu kirol eta aisialdiko ekitaldietan
Kalinpan panpina berritu 0,00 II

5.4.31.Guraso, ume eta gazteei baliabideak 

eskaini, euskarazko produktuak ezagutarazi eta 

euren kontsumoa sustatu

Euskerazko produktuen katalogoa, komunikazio-

elementuak eta banaketa
1800,00 II

5.4.32.Gurasoen eta ikastetxearen arteko 

harremanak euskaraz izan daitezen lagundu. 

Tresna pedagogikoa eskaini ikasleei

Eskola agenda: diseinugilea, idazlea eta 

inprentaren gastuaren erdia
2500,00 II

5.4.33.Administrazioarekiko harremanak 

euskaraz izan daitezen herritarrak  eta finantza-

entitateak sentiberatu

Errenta aitorpena euskaraz kanpaina 0,00

5.4.34.Hainbat lanbidetako gazte euskaldunei 

lana euskaraz topatzeko tresna eskaini

Enplegu bila dabiltzanen eta enplegatzaileen 

harremanak errazteko Beharsarea ataria
0,00

5.4.35.Euskaraz bizi nahi dutenentzako 

formazioa eta baliabideak eskaini eta diskurtso 

asertiboa lantzeko teknikak zabaldu

Telp tailerra herritarrentzat 1700,00 II

5.4.36.Soziolinguistika Klusterraren 

egitasmoetan parte hartu

Eralan egitasmoa. Hitzarmena Soziolinguistika 

Klusterrarekin
2000,00 II

5.4.37.Heritarrei erraztasunak eskaini 

euskararen aldeko jaietara joateko
Euskerearen aldeko jaietarako autobusak 0,00

5.4.38.Euskaraz irakurtzeko ohitura zabaldu 

herritarren artean

Berriaren harpidetzak udal egoitzetan eta leku 

publikoetan
0,00

5.4.39.Euskaraz irakurtzeko ohitura zabaldu 

herritarren artean

Hitza egunkaria leku publikoetan. Hitzarmenean 

jasotakoa
0,00

5.4.40.Euskarazko komunikabideen presentzia 

eta hedapena diruz lagundu
Euskarazko komunikabideekiko hitzarmenak 0,00

5.4.42.Euskara Sailaren ekintzen publizitatea 

egin

Euskera Sailaren komunikazinoa, publizitatea 

euskarazko hainbat hedabidetan: Euskara 

eguna, bertsopaper lehiaketa eta Hitzaren 

egutegia

0,00

5.4.43.Euskara ikasleei erraztasunak ematea 

ikasketa-prozesuan

Euskara ikasteko diru laguntzak 

bermeotarrentzat
10000,00 IV
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5.4.44.Udalerriko hizkuntza paisajea 

euskalduntzeko erraztasunak eskaini

Merkataritzako establezimenduetan errotuluak 

euskaraz ipintzeko diru laguntza
2000,00 IV

5.4.45.Gazteei erraztasunak eskaini alor 

honetan euskara erabiltzeko
Gidabaimena euskeraz. Diru laguntza 1500,00 IV

5.4.46.Ikastetxeetako normalkuntza planak 

sustatu diru laguntza bidez

Ikastetxeetan euskeraren erabilera sustatzeko 

diru laguntzak
0,00 IV

5.4.47.Euskararen jaiak diruz lagundu Araba Euskaraz 0,00 IV

5.4.48.Euskararen jaiak diruz lagundu Herri Urrats 0,00 IV

5.4.49.Euskararen jaiak diruz lagundu Ibilaldia 0,00 IV

5.4.50.Euskararen jaiak diruz lagundu Kilometroak 0,00 IV

5.4.51.Euskararen jaiak diruz lagundu Nafarroa Oinez 0,00 IV

5.4.52.Euskararen jaiak diruz lagundu Euskal Eskola Publikoa 0,00 IV

5.4.53.Udalak Korrikan kilometroa egin Korrika 500,00 IV

5.4.54.Kontseilua diruz lagundu Kontseilua 1000,00 IV

5.4.55.UEMAko bazkide izan UEMA 18412,00 IV

5.4.56.Elkarlanean jarduteko bileretara joan Koordinazioa: bidaia-gastuak 0,00

5.4.57.Herritarrek udalarekiko harremanetan 

euskaraz egiteko identifikazio elementuak jarri 

harrera gune eta bulegoetan

. "Hemen euskeraz egiten dogu" egutegiak 

banatu udal bulego eta harrera guztietan.                                                                                                                                    

. Udal langileen artean eta herritarrekiko 

harremanetan euskaraz egitea sustatzeko 

identifikazio elementua (txapa edo antzekoren 

bat) diseinatu eta zabaldu

500,00 II

5.4.58.Web guneko erabiltzaileek euskarazko 

baliabideak erabil ditzaten eragin (nabigatzailea, 

sistema operatiboa…)

Udalaren web gunean baliabideak eta loturak 

ezarri
0,00

5.4.59.Papeleria elementuak (gutun azalak, 

orriak, agendak…) euskaraz izatea sustatu  

. Langileen esku euskarazko agendak jarteko 

proposamena egin                                                                         

. Berualan agenda euskaraz erosteko ahalegina 

egin

0,00

5.4.60.Udalaren eskumeneko ohar, seinale eta 

gainerakoak (arropa, ibilgailuak…) euskaraz 

egongo dira, edo mezuak hala eskatzen 

duenean euskaraz lehenetsita.

. Udalaren edukiontzietako testuak aztertu 0,00

5.4.61.Derrigorrezko iragarkiak aldizkari 

ofizialera euskaraz bidaltzeko dauden arazoak 

mahaiganeratu

. UEMArekin hitz egin epeen arazoa 

jakinarazteko                                                                                        

. BAOri arazoa konpontzeko eskatu

0,00

Jaietako programako artikuluetan euskararen 

presentzia areagotu
5.4.62.Udalerrian zabaldu beharreko agirietan 

euskara erabili, arreta berezia jarriz hizkuntza 

kalitateari./ Zenbait sailetan dokumentu ereduak 

komunikazio egokirako irizpideen arabera 

eguneratu
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Idazkaritzako zenbait idazki eredu euskara 

Udaltzaingoaren zenbait idazki  eredu euskara 

egokian jarri

Zerbitzu Sailaren gutun ereduak eguneratu

Jakinarazpenak kalitatezko hizkuntzan 

bideratzeko plangintza egin

5.4.63.Euskarazko ahozko barne harremanak 

areagotu

Euskara sustatzeko saioak antolatu: 

Behargintza, Idazkaritza, Ingurumena, Zerbitzu 

Saila, Turismoa

0,00

5.4.64.Zenbait batzar euskaraz bideratzeko 

ahalegina egin

. Baldintzak betetzen direnean, batzarrak 

euskaraz egiten hasi zenbait enpresarekin 

Behargintzan, Turismoa

0,00

5.4.65.Herritarrentzako ikastaroak euskaraz 

eskaintzeko aukerak aztertu

.Erabiltzaileen hizkuntza gaitasunaren inguruko 

erregistroa egin Behargintzan                                                                                    

. Tailer txikiak euskaraz ere eskaini 

Behargintzan

0,00

5.4.66.Udalaren eta beste erakunde publikoen 

arteko harremanak euskaraz izan daitezen 

pausuak eman

. Harremanak euskaraz bermatzen ez dituzten 

erakundeak identifikatu                                                                                     

. Erakunde publikoetara gutunak bidali 

UEMArekin elkarlanean, harremanak euskaraz 

izateko eta solaskide euskaldunak jar ditzaten 

gure esku

0,00

5.4.67.Herritarrek udalarengandik jasotzen 

dituzten agiri guztiak euskaraz izan, bestelako 

erakunde publikoetakoak barne. Euskarazko 

bertsioak bultzatu eta elebietakoak eskura izan

. Elebiz bidaltzen diren Berualako jakinazpenak 

euskaraz bidali ahal diren aztertu eta euskaraz 

bialtzen hasi.                                                                                                                  

.Elebietan dauden agiriak identifikatu eta 

euskarazko aleak sortu: GOUP????

0,00

5.4.68.EAEko lurralde esparruan kokatutako 

estatuaren eta honen menpeko 

administrazioetarako komunikazio 

administratiboetan harremanak euskaraz 

bideratzeko pausuak eman.

. Harremanak euskaraz bermatzen ez dituzten 

erakundeak identifikatu                                                             

. Gutunak bidali idatzizko harremanak behintzat 

euskaraz bermatzeko

0,00

5.4.69.Eragileek udalarera bidaltzen duten 

dokumentazioa euskeraz izan daiten pausuak 

eman.

. Bermeoko finka administratzaileak identifikatu                                                                                                                                                    

.Finka administratzaileei udalarekin harremanak 

euskaraz izateko eskatu eta baliabideak eskaini.

0,00

5.4.70.Kontratazio administratiboetan zerbitzu 

enpresei hizkuntza irizpideak ezartzen zaizkiela 

bermatu eta jarraipena egiteko moduak aztertu

. Organo erabakitzaileek erabakia hartu aurretik 

edota batzorde informatiboek erabagi 

proposamena egin aurretik baldintza agirietan 

hizkuntza irizpideak ezartzen direla bermatu

0,00

5.4.71.Diruz laguntzen diren elkarteei edo 

jarduerei hizkuntza irizpideak ezartzen zaizkiela 

bermatu eta jarraipena egiteko moduak 

aztertu????

. Organo erabakitzaileek erabakia hartu aurretik 

edota batzorde informatiboek erabagi 

proposamena egin aurretik baldintza agirietan 

hizkuntza irizpideak ezartzen direla bermatu                                                                            

. Hizkuntza irizpideen betetze mailaren jarraipen 

sistematikorako mekanismoak bilatzeko pausuak 

ematen hasi

0,00

5.4.62.Udalerrian zabaldu beharreko agirietan 

euskara erabili, arreta berezia jarriz hizkuntza 

kalitateari./ Zenbait sailetan dokumentu ereduak 

komunikazio egokirako irizpideen arabera 

eguneratu
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5.4.72.Hirigintza baimena jasotzen dutenei 

begira, udalerriko hizkuntza paisaiari eragiten 

dieten ageriko lementuak euskaraz egon 

daitezen sustatzea eta horren jarraipena egitea.

. Obra txikietan hizkuntza irizpideak ezarri 0,00

5.4.73.Udal eraikinak eta udalerriko espazioak 

erabiltzean, hizkuntza irizpideak ezarri modu 

sistematikoan????

Sail batzuekin adostu 0,00

5.4.74.Jaietan herrira etortzen diren saltzaile eta 

postuek, errotulazioan –eta kasu batzuetan 

musikan–  hizkuntza irizpideak ezarri eta 

jarraipena egin

. Hizkuntza irizpideak ezarri beharreko ekintzak 

identifikatu                                                                                                      

. Hizkuntza irizpideak ezartzen hasteko 

proposamenak egin eta exekutatu

0,00

5.4.75.Langileen kontratazioetan legeak 

ezartzen dituen urratsak bete

. Lanpostuei HH eta DD ezartzeko proposamena 

egin                                                                                                                      

. Hautaketa prozesurik egotekotan, parte hartu                                                                     

. .Lanpostuen zerrenda eguneratu. HH eta DDen 

jarraipena egin

0,00

5.4.76.Udal ordezkari berriei erabilera planaz 

eta hizkuntza lidergoaz jabetzeko formazioa 

eskaini

Erabilera Planaz eta hizkuntza lidergoaz 

jabetzeko saioak antolatu arduradun politiko 

berriei zuzenduta

0,00

. Hizkuntza eskakizuna egiaztatu barik duten 

langileei eskolatzeko proposamena egin.                                                                                                                

. Hizkuntza prestakuntza orokorreko ikastaroen 

inguruko informazioa zabaldu                                                                                                                                                                      

. Hizkuntza prestakuntza orokorreko (IVAP) 

ikastaroak bideratu eta jarraipena egin.                                                                                                                       

. IVAPek hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko 

egiten dituen deialdietako informazioa zabaldu 

eta eskariak kudeatu

. Erabilera Planarekin lotutako berariazko 

ikastaroen inguruko informazioa zabaldu                                                                 

.Erabilera Planarekin lotutako berariazko 

ikastaroak bideratu eta jarraipena egin       

. UEMAko trebakuntza saioak zabaldu 

kontratatutako langileei    

. Trebakuntza saioak bideratu: Zerbitzu Saila, 

(UEMA), Ingurumen teknikaria

5.4.78.Kanpo erakundeek antolatutako 

prestakuntza jarduerak euskaraz izan daitezen 

sustatzea

. Prestakuntza jarduerak antolatzen dituzten 

erakundeak, elkarteak… identifikatu eta 

ikastaroak euskaraz antola ditzaten eskaria egin, 

ahal dela UEMArekin elkarlanean

0,00

5.4.79.Udalaren ardurapeko ordenagailuak 

euskaraz egotea; hau da, sistema operatiboa eta 

ofimatika euskaraz izatea.

. Berualako ordenagailu guztietan sistema 

operatiboa eta ofimatika euskaraz jarri
0,00

5.4.80.Kanpo erakundeek sortutako berariazko 

aplikazioak euskaraz erabilgarri jarri 

Erreziboen eta fakturen jarraipenerako 

aplikazioetan euskaraz oker dagoena edo 

gaztelaniaz dagoena euskara egokian jarri

0,00
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5.4.81.Irratia euskaraz jartzeko irizpidea 

gogoratu

Sail guztiei gogorarazi irratiaren hizkuntza 

irizpidea
0,00

5.4.82.Itzulpen lana egin

. Eguneroko funtzionamendurako itzulpen lana 

egin            . Fitxak eta memoria bat itzuli 

(Behargintza)

0,00

5.4.83.Zuzenketa lana egin
. Eguneroko funtzionamendurako zuzenketa 

lana egin
0,00

5.4.84.Hizkuntza aholkularitza eskaini udal 

langile eta herritarrei

Udal langileei edo herritarrei hizkuntza zalantzak 

edo kontsultak argitu eta baliabideak eskaini
0,00

5.4.85.Hizkuntza baliabideak udal langile eta 

arduradun politikoen esku jarri

. Euskalbar langileen eta arduradun politikoen 

esku jarri                                                                                                                                                                               

. Elhuyar hiztegia, Xuxen, Euskalterm, Euskalbar 

langileen esku jarri (Zerbitzu Saila)                                                                                                         

. Hiztegi zerrendak osatu  (Idazkaritza) eta 

langileen esku jarri     

0,00

5.4.86. 2013-17 plangintzaldiko helburuen 

garapena adostu eta onartu

. Sail guztiek egindako ekarpenak aztertu                                               

. Zerbitzuen kontratazioa eta hornitzaileak atala 

kontratazioen prozesuaren lan mahaian aztertu 

eta adostu                                                                                                                  

. Bizkaiera / batua erabiltzeko irizpideak 

finkatzeko lan mahaia osatu                                                           

. Organo erabakitzaileek onartu

0,00

5.4.87.Sailetako Kudeaketa Planak bideratu, 

jarraipena egin eta 2016ko helburuak finkatu 

sailez sail

. 2015eko helburuak betetzeko elkarlanean aritu 

sailekin                                                                                       

. Betetze mailaren jarraipena egin                                                                        

. 2016 kudeaketa plana diseinatu

0,00

5.4.88.Sailetako euskara arduradunak 

izendatzeko prozesua bideratu

. Organo erabakitzaileek Euskara arduradunen 

funtzioak onartu                                                                                                                         

. Sailek euskara arduradunak izendatu                                                                                                   

. Sailetako euskara arduradunekin lanean aritu 

helburuak betetzeko

0,00

89-Proiektu bat gauzatu 1-Eusko Ikaskuntzako hitzarmena 2103,54 IV

Sormena sustatu

1-Herriko gazte eta kultur taldeek gazteentzako 

antolatzen daben ekimenak sustatu eta bultzatu, 

eta daukien eragina identifikatu

1-Gazte ekimenetarako dirulaguntzak 4250,00 IV

1-Kultur taldeen dirulaguntzen araudia egin eta 

exekutatu
18500,00

2-Kultur taldeen lankidetza hitzarmenak  eta 

dirulaguntza araudia egin eta exekutatu
51000,00

3-Jai ekintza berezien dirulaguntzen araudia 

egin eta exekutatu
64000,00

Barneko prozeduretan denbora 

eraginkortasunez erabili eta lanak errezteko, 

artxibogaz sail guztiek daukien hartu emona 

protokolo baten finkatu eta metatutako lanari 

urtenbidea emon

Artxibogaz sail guztiek daukien hartu emona 

protokolo baten finkatu
0,00 I

6.1 Hurbiltasuna 

sustatu eta 

zerbitzuak hobetu 
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Paper gabeko administrazio baten bilakatu 

Bermeoko Udala: Interoperabilidadea, firma 

biometrikoa, espedienteen kudeaketa eta 

digitalizazioa martxan jarri. horretarako Juego de 

barcos (3000)+ izenpe txartelak udal teknikari 

eta Zinegotziei  eskanerra  KUDEAKETA eta 

BALIABIDEAK
0,00 VI

0,00 I

BERHAZ: Zerbitzu gidaren publikazioa 7. ed: 

7500 ale etxebizitzetara bideratzeko 8950,00 II

1-Udalak jasotzen dauzan abisuen kudeaketa 

kontrolpean eukiteko programa martxan jartzea

1-Abisuen eta lan-parteen  kudeaketa (iCloud-

Gecor) 10000,00

II

Oinezko gunearen funtzionamendu egokirako 

neurriak 
Kudeaketa lana 

II

1-Irrati Ekipamendua TETRA SISTEMA 6000,00 II

3-Babes zibileko kideen istripu asegurua 1066,05 II

2-Grua gastuak 3000,00 II

DGT harremanak /

gestio kudeatu (Hitzarmena) I

4-Autoen renting-a monobolumen 13200,00 II

5-Autoen renting-a todoterreno 20000,00

Udaleko datu baseak kontsulatu eta erabiltzeko 

erakusgai jarri, datu baseak erlazlionatu
I

1-Uniformea: Erropak 12000,00 II

2-Uniforme Tresnak “ebaketa aurkako txalekoak” 3000,00 II

3-LANERAKO 3  ARMA REGLAMENTARIO 0,00 VI

Kirol taldeen "kantera"

 hasten laguntzea

Dirulaguntzak ematea eskola kirola arloan 

materiala, ekipamendua eta mediku azterketak 

egiteko

Dirulaguntzak banatu egitura sendo hori lortzeko 

jarduten diren taldeei.

Herriko kirol taldeak

 indartu. Ezaugarriak: 1.- 

Egitura sendoa duten 

taldeak bultzatu 2.-euren 

baliabideak lortzen 

dutenak 3.- herritarrei 

zerbitzuak ematen 

dizkietenak

Elkarrizketa zuzenak mantentzea klubekin, 

entrenatzaile eta monitoreen egoera hobetzeko 

(lege aldetik)

 1-Edertze Plana;  Nekasarea; Alde Zaharra 

Bizibarritzeko Plana eta Zahartze Aktiboa 

sustatzeko aholkularitza

6000,00

II

2-Herritarrei aholkularitza eta trebetasuna 3200,00

II

6.1 Hurbiltasuna 

sustatu eta 

zerbitzuak hobetu 

6.2 Jendarte 

informatua eta 

konprometitua 

lortu 

1-Herritarren partehartzea sustatuta eta elkar 

lanean arituta, 4 ekintza burutzea

Udaltzaingoak 

daukan irudia hobtetu 
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2-Udaltzaingoak eskaintzen dauan zerbitzua 

eraginkorra izan daiten eta herritarrei erantzun 

azkarra emon ahal izateko beharrezko 

baliabideez hornitzea 

6.- Kudeaketa 

Eraginkorra

3-Udaltzaingoak daukan irudia bigundu eta 

hausnarketa bat egin

Herritarren oinetan sartu proiektua. UDALA bat 

bakarra: Zer behar dozu? GOUP + KIROL + 

BERUALA = herritarrentzat zerbitzu guztiak

Herritarrei eskaintzen 

jaken zerbitzuen 

bikaintasuna

Herritarren parte hartzea

 eta informazio bideak 

hobetzea



1-Udalaren publizitatea egiteko

 iragarkiak eta bandoak, jakinarazpenen 

kontratuak eta mezulariagaz harremana antolatu 

eta kaleratzen dan edukia zein modua (irudia) 

antolatzen jarraitu

1-Bermiopost, Correos, 

Tourline Expres kontratuak
46000,00

II

1-Eskolako agenda 21 eskolen arteko foroa eta 

Udal Foroan eskaerak eta konpromisoak onartu
1-Agenda 21 3200,00

II

2-Aste berdea eta mugikortasun eguna antolatu
1-Aste berdea eta mugikortasun eguna 

antolatzeko jarduerak
3000,00

II

 Patronatuaren inguruko 

berriak hedabideetan 

agertzeko beharrezkoa 

den materiala eskeini 

aldiro.

1-Hitzaren harpidetza 7000,00

II

2-Telefono gastuak 58000,00 II

3-Posta gastuak 15000,00 II

4-Bku Elektronikoko gastuak 100,00 II

5-Erabagiak hartzen dabezanen aseguruak 3184,50 II

6-Erantzukizun zibileko aseguruak 33000,00 II

7-Defentsa juridikoaren asegurua 1059,58 II

8-Korporazio aseguruak 4000,00 II

9-Frankiziak 17000,00 II

10- Protikolo eta ordezkaritza 7400,00 II

11-Kanpaina eta diptikoak 28910,00 II

12-Ezustekoak 6000,00 II

13-Garraioen kontratua 4000,00 II

14-Udal komunikazioareko kontratua 40000,00 II

15-Itsuki Irratia 18000,00 II

16-Hitza 20000,00 II

17-Oizmendi Telebista 41140,00 II

18-Dietak Lokomozioa eta langileen joan 

etorriak
9618,10 II

19-Batzordeetara joateagatik gastuak 62820,00 II

20-Gizarte Laguntzak 30000,00 IV

21- Gizarte Laguntzak 4500,00 IV

22-Gaztelugatxe taldea 3000,00 IV

23-Eudel Udalbiltza 13005,06 IV

24-Gurutz Gorria 6000,00 IV

25-Ikastola 5000,00 IV

Udal proiektuen diseinu eta jarraipen dinamika 

ezarri Udalean

Sail ezberdinen arteko proiektuak berme 

guztiekin egin daitezan horien diseinu eta 

ebaluaketa burutzea 0,00 I

6.2 Jendarte 

informatua eta 

konprometitua 

lortu 

6.3 Emaitzetan 

oinarrituriko 

kudeaketa landu 

Udalaren kudeaketarako 

beharrezkoak diran 

eremuen zaintza egin 

eraginkortasuna lortzeko
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1-Udalaren kudeaketarako beharrezkoak diran 

eremuen zaintza egin: komunikabideak, arlo 

ekonomikoa, gastu  zehatzak,  talde 

estrategikoak…

6.- Kudeaketa 

Eraginkorra

Herritarren parte hartzea

 eta informazio bideak 

hobetzea

Herri jasangarria sustatu



Prozesuen araberako kudeaketari ekin 5 

prozesura martxan eukitera iritsi

Kontratazioa, diru laguntzak, bardintasuna, 

turismo sus, enpresen sust.
0,00 I

5-UDALA, EMAITZETAN OINARRITZEN DAN 

ERAKUNDEA IZATERA HELTZEKO EKINTZAK 

ETA PRAKTIKA ONEN JARRAIPENA

Kudeaketa eraginkorrera bideratutako ekintzak: 

Ikuskaritzak, ebaluaketak, aholkularitza 60500,00 II

1-Bulegoetako material inbentariaezina 25000,00 II

2-Udal guztiko prentsa aldizkariak eta liburuak 15000,00 II

3-Material informatiko inbentariaezina 12000,00 II

4-Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak 8000,00 II

5-Enpresa auditoreak kontratatea 30000,00 II

6-Diru bilketa zerbitzuak 51400,00 II

7-Plegadora alokatzeko kontratua 400,00 II

8-Epe Luzerako interesak 18688,54 III

9-Doiketa Planeko mailegua 184535,78 III

10-Arraun elkartearen abalaren interesak 360,61 III

11-Komisio Gastuak 3000,00 III

12-Kirol Patronatoari transferentzia arruntak 583000,00 IV

13-GOUPari transferentzia arruntak 1937952,00 IV

14-Berualari transferentzia arruntak 500000,00 IV

15-Kirol Patronatuari kapital transferentziak 20000,00 VII

16- Udal kutxa 0,00 IX

17-Amortizazioak Udal maileguak 457326,75 IX

18-Doiketa Planeko mailegua 44288,31 IX

Baliabide informatikoekin erlazionatutako 

mantenimendu kontratu guztien jarraipen 

zehatza

Egindako gastuen jarraipena, konparatibak eta 

eskaintzen daben zerbitzuaren barri emon 

hornitzaileen kontrola eukiteko: Kudeaketa

0,00 I

KIROL baliabide komunen kudeaketa

GOUP baliabide komunen kudeaketa
Bulegoetatko materiala,  prentsa, aldizkari, 

boletinak,  zaharren egoitza

KIROL gastu orokorrak Komunikaziioa, garraioak…

6.3 Emaitzetan 

oinarrituriko 

kudeaketa landu 

Udalaren kudeaketarako 

beharrezkoak diran 

eremuen zaintza egin 

eraginkortasuna lortzeko
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6.- Kudeaketa 

Eraginkorra

Udal sail guztiek euren 

lana eraginkortasunez 

burutu ahal izateko 

baliabide komunen 

kudeaketa

Gastu Orokorrak: Udalak 

"persiana irikitzeko"

 beharrezko baliabideen 

kudeaketa eraginkorra 

egin¿¿??

6.4 Gastuen 

kulturatik kostuen 

kultura batera 

saltoa eman

1,- Kudeaketa ekonomiko eraginkorra lortu

1,- Kudeaketa ekonomiko 

eraginkorra lortu



Zaharren egoitzako gastu orokorrak
Jantziak, hornidura, etxe menaia, 

 lantegi batuak,  farmazia eta osasun materiala...

6.5 Barne 

komunikazioa 

hobetu

Udal sailen arteko 

koordinazioa hobetu hiri 

guneak kirol jarduerarako 

erabiltzeko eta egokitzeko 

unean.

Planteamendu multidisziplinarra

 landu ekimen berrien aurrean (Edertze plana, 

Kirol Plana,…) 

1-Udaltzaingo Sailaren egitura eta baliabide 

pertsonalak beharrizanetara egokitzeko 

administrari baten beharrizana

Udaltzaingoak bulegoan daukazan beharriznak 

dirala ta, administrari baten kontratazioa

1-Kudeaketa: OHSAS eredua oinarritzat hartuta 

prebentzio prozedurak finkatu eta ezarri udal 

mailan

0,00

2- Osasun Zaintza / Higiene zerbitzu kontratua 20000,00 II

3- Extintore eta alarmen zerbitzu kontratua 30000,00 II

4- Norberaren Babeserako Ekipoak / Laneko 15000,00 II

8-Prebentzioko barne ikastaroak 5250,00 II

5- Udal teilatuetako segurtasun lerro eta lotze 

puntuen mantenu kontratoa
1500,00 II

6- Neurketa eta ebaluaketarako ekipoen 

mantenua, eguneraketa eta kalibrazioa 
650,00 II

7- Karga ertaineko apalak Landabaso biltegirako 3000,00 II

1-Oinarrizko ordainsariak eta beste lan sariak 185918,67 I

2- Oinarrizko ordainsariak eta beste lan sariak 2037412,43 I

3- Lanpostu mailako osogarria 530000,08 I

4- Osogarri espezifikoa 2023250,04 I

5- Lanpostuen baloraziorako fondoen hornidura 125846,07 I

6- Oinarrizko ordainsariak 39986,80 I

7- kontratatutako langileen ordainsariak 1480171,59 I

8- Gizarte Segurantzaren erregimen orokor. 26912,06 I

9- Udalak finantzatutako gizarte segurantzea 1430188,16 I

10- Kontratatutako langileen gizarte segurantza 480190,49 I

11- Gizarte segurantzako erregimen orokor 8227,84 I

12- Elkarkidetzaren gizarte prestazioak 91173,96 I

13- Kalte Ordainak behar baino lehenago 42671,52 I

14- Prestakuntzea 13222,26 I

15- Aseguruak 28044,05 I

16,- Kreditu globala langileei laguntzeko 6010,12

17- Lanpostuen balorazio prozesua 20000,00 I

Beruala

GOUP 

Zaharren Egoitza

Kirol Patronatuan + Formakuntza sustatu

udaleko sortware guztiaren mantenimendua 55000,00 II

Udal softwarearen kudeaketa

 eta mantenimendua

Ordainsarien ordainketa epeak bermatu 

erakunde autonomo, Beruala eta udal langilee 

guztiei batera ordaintzeko
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2-Prebentzio Planeko ekintzen  betepena 

honako lehentasunekin: 

1.- Lan istripuen kopurua gutxitu                                              

2.-Prebentzioaren kultura garatu Zerbitzu 

Sailaren (arduradun ertainak barne) eta 

Gobernuaren inplikazioagaz hasita.

 3.- Batzordearen funtzionamendua hobetu

3- Erakundeko pertsonen formakuntza eta 

ordainsari egokien kudeaketa

6.- Kudeaketa 

Eraginkorra

Baliabide informatikoen 

erabilera eta beharrizanen 

kudeaketa egokia

Gastu Orokorrak: Udalak 

"persiana irikitzeko"

 beharrezko baliabideen 

kudeaketa eraginkorra 

egin¿¿??

6.4 Gastuen 

kulturatik kostuen 

kultura batera 

saltoa eman

Berdintasuna sustatu udal 

eta erakunde autonomo 

guztien langileen artean

Erakundeko pertsonen 

garrantzia nabarmendu

Erakundeko pertsonen 

formakuntza eta ordainsari 

egokien kudeaketa

6.6 Pertsonak: 

Erakundeko 

pertsonen 

garrantzia eta 

kudeaketa 



9-UDALEKO SOFTWAREAREN ALDAKETAK

20000,00 II

7-UDALEKO SOFTWARE LIZENTZIAK 

30000,00 II

Parke informatikoaren barriztapen plana 0,00 VI

6-UDALEK ERAGINKORTASUNEZ LAN 

EGITEKO AUKERA EUKI DAIAN 

BEHARREZKO BALIABIDEEZ ETA 

EKIPAMENDUAZ HORNITZEA
36000,00 VI

Hardware mantenimendua 15000,00 II

Zerbitzarien renting-a 8333,34 II

12-Fotokopiagailuen mantenimendu eta renting 

kontratua
5280,00 II

13-Fotokopiagailuak mantentzeko kontratua 15000,00 II

10-INFORMATIKAKO 

ASISTENTZIA ZERBITZU 

10-INFORMATIKAKO ASISTENTZIA ZERBITZU 

KONTRATUA 

Asistentzia Lanak egiteko zerbitzu kontratua 30019,90 II

Udaleko fiskalizaziorako atala 18000,00

Espedienteen kudeaketarako aplikazinoaren 

kontratua ordaintzeko instalazio guztia amaituta 
25000,00 II

Kirol arloan, zerbitzuak handitzea on-line bidez, 

erabiltzaileek era autonomoan funtzionatzeko

Web orrien mantenimendua (gardentasun atala 

zein tramiteen atal barrietan aldaketak 

antzematen dira + Zer behar dozu atala + web 

9000,00 II

Gardentasunaren azterketa egin, hobekuntza 

ekimenak jaso eta 2015ean %25a egitea lortu

Udaleko kudeaketa egokitu, informazioa batu eta 

plan baten arabera exekutatu
0,00

LOPDko bermeen egokitzapena vs open data 

eta informazio eskubideak
2 urteroko ikuskaritza . Egokitzapenak

12000,00 II

1,- EKAIN defentsa juridikorako kontratua 13272,74

II

2-Gastu juridikoak 15127,50

II

3-3-Udal jabariaren babesa, Notaritza eta 

erregistro gastuak
5000,00

II

4-2015eko hauteskundeak 

bermatzea

4-Inprimategi eta material gastuak 

Hauteskundeetarako

4-Inprimategi eta material gastuak 

Hauteskundeetarako
976,00

II

4-UDAL WEB ORRIAK EGUNERATURIK ETA 

ETENGABE ZERBITZUA ESKAINTZEN 

EUKITEKO BEHARREZKO EKINTZAK

Udal softwarearen kudeaketa

 eta mantenimendua

Udal Hardwarearen kudeaketa 

eta mentenimendua

6.9 Legearekiko 

kudeaketa
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6.- Kudeaketa 

Eraginkorra

E-admin pausuak emon

3-Espedienteen kudeaketarako aplikazinoa 

Baliabide informatikoen 

erabilera eta beharrizanen 

kudeaketa egokia

1, Udal kudeaketa 

legeagaz

 bat egiten dala bermatzen 

jarraitu

1, Udal kudeaketa legeagaz

 bat egiten dala bermatzen jarraitu

6.8 Gardentasuna 

kudeaketan
Gobernu irekia 

eta gardentasuna




